
  
  
  

  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 
  كلیة العلوم / جامعة تكریت

  قسم علوم االرض التطبیقیة
  لماجستیر والدبلوم العاليالدراسات ا رسائلاستمارة ملخصات 

  العلوم/ الكلیة  تكریت/ الجامعة 

  ------  /الفرع  علوم االرض التطبیقیة /القسم

  اسامة عالء توفیق :اسم الطالب الرباعي واللقب

  ھیأة المسح الجیولوجي  :اإلنتساب  ذكر :الجنس  :العمر

  خاصة :قناة القبول  :تأریخ القبول

  :تاریخ تسجیل األطروحة أو الرسالة
  وزارة االسكان  :الجھة المستفیدة  تطبیقي :طبیعة البحث  

صالح / تكریت / التقییم الجیوتكنیكي للركان الخشن في منطقة المحزم :و الرسالةأعنوان االطروحة 
  .العراق/ الدین 

  
  سنة/العمر  اإلنتسابجھة   الجنس  الدرجة العلمیة  سم المشرفا

  ٦٠  جامعة تكریت  ذكر  استاذ مساعد  خالد احمد عبدهللا.د
          

  
  
  

   



  
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

  كلیة العلوم / جامعة تكریت
  قسم علوم االرض التطبیقیة

  لماجستیر والدبلوم العاليالدراسات ا رسائلاستمارة ملخصات 

  العلوم/ الكلیة  تكریت/ الجامعة 

  ------ / الفرع  علوم االرض التطبیقیة/ القسم

  عسل حسان محمود خلف :اسم الطالب الرباعي واللقب

  ال یوجد :اإلنتساب  ذكر:الجنس  ٢٧:العمر

  عامة :قناة القبول  ٧/١٠/٢٠١٥ :تأریخ القبول

  :تاریخ تسجیل األطروحة أو الرسالة
  :الجھة المستفیدة  تطبیقیة :طبیعة البحث  ٧/١١/٢٠١٦

ومتري والجیومتري لخزان سد ابو خشب المقترج التحلیل الھیدرمورم :و الرسالةأعنوان االطروحة 
  العراق/ جنوب شرق تكریت

  سنة/العمر  اإلنتسابجھة   الجنس  الدرجة العلمیة  سم المشرفا

  ٥٠  جامعة تكریت  ذكر  استاذ  صبار عبدهللا صالح.د
كلیة / جامعة تكریت  ذكر  استاذ مساعد  السید یاسین علي صالح

  الھندسة
٤٠  

  
  
  
  
  
  
  



  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 
  كلیة العلوم / جامعة تكریت

  التطبیقیةقسم علوم االرض 
  لماجستیر والدبلوم العاليالدراسات ا رسائلاستمارة ملخصات 

  العلوم/ الكلیة  تكریت/ الجامعة 

  ------ / الفرع  علوم االرض التطبیقیة/ القسم

  مھا شاھر بدوي جبل:اسم الطالب الرباعي واللقب

  ال یوجد :اإلنتساب  انثى :الجنس  ٢٥ :العمر

  عامة :قناة القبول  ٧/١٠/٢٠١٥ :تأریخ القبول

  :تاریخ تسجیل األطروحة أو الرسالة
  وزارة السیاحة :الجھة المستفیدة  تطبیقیى :طبیعة البحث  ٧/١١/٢٠١٦

جیوھندسیة لتاھیل قطاع نھر دجلة داخل مدینة تكریت -دراسة ھیدرو :و الرسالةأعنوان االطروحة 
  الغراض الجذب السیاحي

  سنة/العمر  اإلنتسابجھة   الجنس  الدرجة العلمیة  سم المشرفا

  ٤٥  جامعة تكریت  ذكر  استاذ  محمد راشد عبود.د

  ٤٥  جامعة تكریت  ذكر  استاذ  صبار عبدهللا صالح.د

  
  
  
  
  
  

   



  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 
  كلیة العلوم / جامعة تكریت

  قسم علوم االرض التطبیقیة
  والدبلوم العاليلماجستیر الدراسات ا رسائلاستمارة ملخصات 

  العلوم/ الكلیة  تكریت/ الجامعة 

  ------ / الفرع  علوم االرض التطبیقیة/ القسم

  سارة علي خلف:اسم الطالب الرباعي واللقب

  ال یوجد :اإلنتساب  انثى:الجنس  ٢٣:العمر

  عامة :قناة القبول  :تأریخ القبول

  :المستفیدةالجھة   تطبیقیة :طبیعة البحث  :تاریخ تسجیل بحث الدبلوم

  :و الرسالةأعنوان االطروحة 

  سنة/العمر  اإلنتسابجھة   الجنس  الدرجة العلمیة  سم المشرفا

  ٦٣  جامعة تكریت  ذكر  استاذ مساعد  لفتة سلمان كاظم.د
          

  
  
  
  
  
  
  

   



  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 
  كلیة العلوم / جامعة تكریت

  قسم علوم االرض التطبیقیة
  لماجستیر والدبلوم العاليالدراسات ا رسائلاستمارة ملخصات 

  العلوم/ الكلیة  تكریت/ الجامعة 

  ------ / الفرع  علوم االرض التطبیقیة/ القسم

  سعد عجاج رجب حبیب :اسم الطالب الرباعي واللقب

  ال یوجد :اإلنتساب  ذكر :الجنس  ٣٢ :العمر

  عامة :قناة القبول  :تأریخ القبول

  :الجھة المستفیدة  تطبیقي :طبیعة البحث  :تسجیل بحث الدبلوم العالي تاریخ

غرب /الخواص الجیوتكنیكیة لصخور تكوین الفرات في منطقة حدیثة :و الرسالةأعنوان االطروحة 
  العراق

  سنة/العمر  اإلنتسابجھة   الجنس  الدرجة العلمیة  سم المشرفا
السیدة امیرة اسماعیل 

  ٥٨  تكریت جامعة  انثى  استاذ  حسین

          

  
  
  
  
  
  

   



  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 
  كلیة العلوم / جامعة تكریت

  قسم علوم االرض التطبیقیة
  لماجستیر والدبلوم العاليالدراسات ا رسائلاستمارة ملخصات 

  العلوم/ الكلیة  تكریت/ الجامعة 

  ------ / الفرع  علوم االرض التطبیقیة/ القسم

  محمد علي حامد :الرباعي واللقباسم الطالب 

  جامعة تكریت :اإلنتساب  ذكر :الجنس  ٣٠ :العمر

  عامة :قناة القبول  :تأریخ القبول

  :الجھة المستفیدة  تطبیقي :طبیعة البحث  :تاریخ تسجیل البحث العلمي

  دراسة رسوبیة لتكوین الدمام في ابار مختارة جنوب العراق :و الرسالةأعنوان االطروحة 

  سنة/العمر  اإلنتسابجھة   الجنس  الدرجة العلمیة  سم المشرفا

  ٤٥  جامعة تكریت  انثى  استاذ مساعد  سوسن حمید فیصل. د
          

  
  
  
  
  
  
  
  



  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 
  كلیة العلوم / جامعة تكریت

  قسم علوم االرض التطبیقیة
  والدبلوم العالياستمارة ملخصات رسائل الدراسات الماجستیر 

  العلوم/ الكلیة  تكریت/ الجامعة 

  ------ / الفرع  علوم االرض التطبیقیة/ القسم

  عدنان حسین مجید  :اسم الطالب الرباعي واللقب

  ال یوجد :اإلنتساب  ذكر :الجنس  ٣٠:العمر

  عامة :قناة القبول  :تأریخ القبول

  :الجھة المستفیدة  تطبیقي :طبیعة البحث  :تاریخ تسجیل بحث الدبلوم العالي

  تقییم الخصائص الھیدروكیمیائیة للمیاه الجوفیة في مدسنة كركوك :و الرسالةأعنوان االطروحة 

  سنة/العمر  اإلنتسابجھة   الجنس  الدرجة العلمیة  سم المشرفا

  ٥٠  جامعة تكریت  ذكر  استاذ  صبار عبدهللا صالح.د

  ٥٠  كركوكجامعة   ذكر  استاذ مساعد  حسن احمد علي.د
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 
  كلیة العلوم / جامعة تكریت

  قسم علوم االرض التطبیقیة
  لماجستیر والدبلوم العاليالدراسات ا رسائلاستمارة ملخصات 

  العلوم/ الكلیة  تكریت/ الجامعة 

  ------ / الفرع  علوم االرض التطبیقیة/ القسم

  رؤیا یلماز احمد :اسم الطالب الرباعي واللقب

  ال یوجد :اإلنتساب  :الجنس  :العمر

  خاصة:قناة القبول  ٢٩/١٠/٢٠١٥ :تأریخ القبول

  :تاریخ تسجیل األطروحة أو الرسالة
  :الجھة المستفیدة  تطبیقي :طبیعة البحث  ٢٩/١٠/٢٠١٦

مایوسین البار -لتتابعات االولیكوسیندراسة تطور الحوض الرسوبي :و الرسالةأعنوان االطروحة 
  شمال العراق/مختارة في حقل كركوك 

  
  سنة/العمر  اإلنتسابجھة   الجنس  الدرجة العلمیة  سم المشرفا

  ٦٣  جامعة تكریت  ذكر  استاذ مساعد  لفتة سلمان كاظم.د

  ٥٠  جامعة الموصل  ذكر  مدرس  دمحمد احمد مجمد

  
  
  
  
  
  

 



 
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

  كلیة العلوم / جامعة تكریت
  قسم علوم االرض التطبیقیة

  لماجستیر والدبلوم العاليالدراسات ا رسائلاستمارة ملخصات 

  العلوم/ الكلیة  تكریت/ الجامعة 

  ------ / الفرع  علوم االرض التطبیقیة/ القسم

  علي حكیم دوھان :اسم الطالب الرباعي واللقب

  وزارة التربیة :اإلنتساب  ذكر :الجنس  ٤٥ :العمر

  خاصة :قناة القبول  ٢٩/١٠/٢٠١٥:تأریخ القبول

  :تاریخ تسجیل األطروحة أو الرسالة
  :الجھة المستفیدة  تطبیقي :طبیعة البحث  ٢٩/١٠/٢٠١٦

  السلیمانیة -دراسة رسوبیة لمدملكات دوكان في طیة خلكان :و الرسالةأعنوان االطروحة 

  سنة/العمر  اإلنتسابجھة   الجنس  الدرجة العلمیة  سم المشرفا

  ٤٥  جامعة تكریت  ذكر  استاذ مساعد  علي حكیم دوھان .د
          

  
  
  
  
  
  

   



  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 
  كلیة العلوم / جامعة تكریت

  قسم علوم االرض التطبیقیة
  لماجستیر والدبلوم العاليالدراسات ا رسائلاستمارة ملخصات 

  العلوم/ الكلیة  تكریت/ الجامعة 

  ------ / الفرع  علوم االرض التطبیقیة/ القسم

  صالح راكان شالل احمد :اسم الطالب الرباعي واللقب

  ال یوجد :اإلنتساب  ذكر :الجنس  ٣٠:العمر

  :قناة القبول  :تأریخ القبول

  :الجھة المستفیدة  تطبیقي :البحثطبیعة   :تاریخ تسجیل األطروحة أو الرسالة

  شمال تكریت/منطقة الفرسان/الخواص الجیوتكنیكیة للترسبات الحدیثة  :و الرسالةأعنوان االطروحة 

  سنة/العمر  جھة اإلنتساب  الجنس  الدرجة العلمیة  اسم المشرف

  ٤٥  جامعة تكریت  ذكر  استاذ  محمد راشد عبود.د

  ٥٠  جامعة تكریت  انثى  استاذ  السیدة امیرة اسماعیل حسین

  
  
  
  
  
  

   



  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 
  كلیة العلوم / جامعة تكریت

  قسم علوم االرض التطبیقیة
  لماجستیر والدبلوم العاليالدراسات ا رسائلاستمارة ملخصات 

  العلوم/ الكلیة  تكریت/ الجامعة 

  ------ / الفرع  علوم االرض التطبیقیة/ القسم

  :الطالب الرباعي واللقباسم 

  :اإلنتساب  :الجنس  :العمر

  :قناة القبول  :تأریخ القبول

  :الجھة المستفیدة  :طبیعة البحث  :تاریخ تسجیل األطروحة أو الرسالة

  :و الرسالةأعنوان االطروحة 

  سنة/العمر  جھة اإلنتساب  الجنس  الدرجة العلمیة  اسم المشرف

          

          

  
  
  
  
  
  

   



  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 
  كلیة العلوم / جامعة تكریت

  قسم علوم االرض التطبیقیة
  لماجستیر والدبلوم العاليالدراسات ا رسائلاستمارة ملخصات 

  العلوم/ الكلیة  تكریت/ الجامعة 

  ------ / الفرع  علوم االرض التطبیقیة/ القسم

  :اسم الطالب الرباعي واللقب

  :اإلنتساب  :الجنس  :العمر

  :قناة القبول  :تأریخ القبول

  :الجھة المستفیدة  :طبیعة البحث  :تاریخ تسجیل األطروحة أو الرسالة

  :و الرسالةأعنوان االطروحة 

  سنة/العمر  اإلنتسابجھة   الجنس  الدرجة العلمیة  سم المشرفا

          
          

  
  
  
  
  
  
  
  


